




التطبيقية العلوم  جماعة  في  ممثلة  الشرقية  جامعة   نظمت 
اليوم بمناسبة  فعالية  والصحية  التطبيقية  العلوم  بكلية   والصحية 
 العالمي لإليدز وذلك تحت رعاية الدكتور سعيد الغنيمي عميد كلية
 العلوم التطبيقية والصحية. اشتملت الفعالية على محاضرة توعوية
 بعنوان:” الكشف المبكر يقينًا باإليدز “ قدمها الفاضل سالم الخروصي
 ممرض متقاعد من وزارة الصحة تحدث فيها عن مرض نقص المناعة
آثاره آخر وكذلك  إلى  انتقاله من شخص  وكيفية  “اإليدز”   المكتسب 
الشخص تصيب  التي  وأعراضه  واالقتصادية  واالجتماعية   الصحية 
 إضافة إلى بث الوعي الصحي بضرورة االبتعاد وتجنب طرق اإلصابة
توزيع خالله  تم  توعوي  ركن  أقيم  الفعالية  هذه  هامش  وعلى   به. 
 منشورات ومطويات صحية تتحدث عن هذا المرض. حضر هذه الفعالية

الجامعة. وطلبة  واألكاديمية  اإلدارية  الهيئتين  أعضاء  من  عدد 

اإلنسانية والعلوم  اآلداب  بكلية  مساعد  أستاذ  الحضرمي  أحمد  الدكتور   شارك 
 في المؤتمر الدولي العلمي األول )دور االقتصاد واإلدارة في بناء الدولة ونهضة
البشرية الموارد  إدارة  تطبيق  واقع  عن  دراسة  الحضرمي  قدم  حيث   المجتمع(. 
 اإللكترونية في جامعة الشرقية في ضوء رؤية عمان 20/40 بسلطنة عمان من وجهة
 نظر األكاديميين والنتائج التي توصل إليها في هذه الدراسة.يذكر أن هذا المؤتمر
 جاء من تنظيم  كلية اإلدارة واالقتصاد بجامعة سامراء وكلية اإلدارة واالقتصاد

 بجامعة تكريت بالجمهورية العراقية وبالتعاون مع مؤسسة منارة للتنمية والتعليم.

احلرضيم يشارك يف مؤتمر دويل عليم لالقتصاد واإلدارة بالعراق

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية تشارك يف مؤتمر دويل حول مفاهيم األمن اإلجتمايع باجلزائر

التي تواجه مشكلة االستقرار أبعاد األمن االجتماعي والتحديات  البحث في   بهدف 
األمن ومعيقات  أسباب  عن  الكشف  خالل  من  أمان  في  والعيش   والطمأنينة، 
 االجتماعي للخروج باقتراحات تعزز التعاون االجتماعي والمؤسساتي لضمان السالمة
 والصحة النفسية واالجتماعية لتحقيق الرفاهية وجودة الحياة والتنمية الشاملة، شارك
 الدكتور أحمد الحضرمي أستاذ مساعد في اإلدارة التربوية والدكتور سعيد الراشدي
 أستاذ مساعد في الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية إضافة إلى
 الطالبة رزان المعولية بورقة علمية بعنوان  “ التفكك األسري وآثاره االقتصادية على
التنمية تحقيق  في  االجتماعي  األمن  رهان  مؤتمر  في  وذلك   “ والمجتمع   األسرة 
الجزائر. بجمهورية  بسكرة  خيضر  محمد  جامعة  نضمته  والذي  اإلفتراضي   الشاملة 
 هدف هذا البحث إلى التعرف على التفكك األسري وآثاره االقتصادية على األسرة

 والمجتمع  وتحليل البيانات والمعلومات وعرض النتائج والتوصيات لهذه الدراسة.

جامعة الرشقية تحتفل باليوم العاملي للغة العربية

العربية اللغة  ممثلة في قسم  الشرقية  جامعة   احتفلت 
العالمي باليوم  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  بكلية   وآدابها 
كل من  ديسمبر  من   18 يصادف  والذي  العربية،   للغة 
.“ الحضاري  والتواصل  العربية  اللغة   “ عنوان  تحت   عام 
العربية اللغة  قسم  رئيس  الفارسي  علي  الدكتور   وقال 
 وآدابها “يسرنا أن نحتفل ونحتفي في يومنا هذا بمناسبة
لهذا شعاره  افتتحت  الذي  العالمي  العربية  اللغة   يوم 
والتواصل العربية  اللغة  بعنوان:  اليونسكو   العام منظمة 
 الحضاري، محفزة الجهود في سبيل إثراء الجانب الحضاري
لكي للحدود،  عابرًا  وإبداعًا  وترجمًة،  بحثًا،  العربية:   للغة 
الحضارات بين  واصاًل  جسرًا   - كعهدها   – العربية   تكون 
الشعوب بين  والتآلف  واإلخاء  للتعارف  وسبياًل  .واألمم، 
 وأضاف: إن مظاهر التواصل الحضاري بين العربية وغيرها
 من اللغات في وقتنا هذا عديدة ومتنوعة، فنجد العربية
والترجمة، واآلداب، واإلعالم، التعليم،   حاضرة في مجال 

والمحتوى اإللكتروني ووسائل التواصل االجتماعي وغيره..
 وقد تضمن برنامج الحفل على جلسة حوارية بعنوان “ لماذا
الحارثية العمانية جوخة  الكاتبة والروائية   نقرأ األدب” مع 
اللغة تأثير   “ المحروقي بعنوان  للدكتور محمد   ومحاضرة 

تقديم تم  بعدها  السواحيلية،  اللغة  على   العربية 
كلية طلبة  قّدمها  وأنين”  بكاء   “ بعنوان   مسرحية 
 اآلداب والعلوم اإلنسانية، كما تّم تقديم مجموعة
 من القصائد الشعرية بهذه المناسبة. رعى فعاليات
 الحفل األستاذ الدكتور يحيى بن منصور الوهيبي نائب

رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية والبحث العلمي.

فعالية بمناسبة اليوم العاملي لإليدز بجامعة الرشقية

 بمناسبة يوم الرياضيات العماني السابع 2021 م، شارك الدكتور خالد المشرفي
المؤتمر في  والصحية  التطبيقية  العلوم  بكلية  الرياضيات  في  مساعد   أستاذ 
 الدولي السابع للرياضيات، والذي جاء هذا العام بعنوان:” التوجهات في المناهج
 المبتكرة للرياضيات “، والذي نظمته جامعة السلطان قابوس بمشاركة اللجنة
 العمانية للرياضيات خالل الفترة من 20 – 22 ديسمبر 2021 م. وجاءت مشاركة
 المشرفي في هذا المؤتمر رئيسًا للجلسة الثالثة في المؤتمر والتي تناولت بأوراق
االجتماعي التعلم  وكفاءات  الرياضي  واالستنتاج  العليا  التفكير  مهارات   بحثية 
 والعاطفي إضافة إلى مهارات صناعة المستقبل. الجدير بالذكر أنه قد تم في هذا

المؤتمر تقديم ما يقارب 30 بحثا، وبمشاركة 300 مشاركًا من السلطنة وخارجها.

  جامعة الرشقية تنظم املنتدى العاملي لرواد األعمال الشباب “معا من أجل مستقبل مرشق”

سعيد آل  تركي  بن  أدهم  الدكتور  السيد  السمو  صاحب   رعى 
 انطالق فعاليات المنتدى العالمي لرواد األعمال الشباب في
الذي أجل مستقبٍل مشرق”،  “مًعا من  بعنوان  الرابعة   نسخته 
 إستمرلمدة يومين وذلك بحضور سعادة الشيخ علي بن أحمد
المسؤولين. من  وعدد  الشرقية  شمال  محافظ  الشامسي 
إدارة مجلس  رئيس  نائب  الحجري  سالم  بن  علي   وألقى 
غرفة فرع  إدارة  مجلس  رئيس  ُعمان  وصناعة  تجارة   غرفة 
أشار كلمة  الشرقية  شمال  بمحافظة  ُعمان  وصناعة   تجارة 
وتهيئة وتطوير  دعم  على  ُتركز  المنتدى  أهداف  أن  إلى   فيها 
ورفدهم الناجحة  العلمية  التجارب  وتأسيس  األعمال   رواد 
تتناسب قوية  عمل  بيئة  بناء  على  تعمل  التي   بالقدرات 

والدولي. المحلي  الصعيدين  على  السوق  تحديات  مع 
نحو التوجه  تدعم  العالمية  المبادرة  هذه  أن   وأضاف 
تحقيق في  بيد  يًدا  وتسهم  ومتنوع  غني  اقتصاد   إيجاد 
البنية وتأسيس  التنمية  عجلة  وتسريع   2040 ُعمان   رؤية 
على ليكون  الُعماني،  الشباب  منها  ليستفيد   األساسية 
واالجتماعي الفكري  والنضج  الوعي  من  كبير   مستوى 
تحقيق نحو  السعي  جانب  إلى  واالستثماري،   واالقتصادي 

المتقدم. العالم  مع  تتماشى  التي  وطموحاتهم  أهدافهم 
بينها الفعاليات من  عدًدا من  المنتدى  افتتاح  برنامج   وتضمن 
 حلقات نقاشية حول مستقبل ريادة األعمال في دعم التنمية
 االقتصادية لسلطنة ُعمان والخطوات التأسيسية لرائد العمل

 بمشاركة عدد من المختصين والمؤسسات الحكومية والخاصة،
يضم الذي  للمنتدى  المصاحب  المعرض  افتتاح  جانب   إلى 
المشاركين وتكريم  رائدة،  ومؤسسية  طالبية  وأفكاًرا   مشاريع 

األعمال. ورواد  والخاص  العام  القطاعين  مؤسسات  من 
القطاعات من  عدد  من  بتنظيم  جاء  الذي  المنتدى   ويهدف 
على المقبلين  الشباب  مع  الخبرات  تبادل  إلى  والخاصة   العامة 
الصعيد على  الصغيرة  المشاريع  وتسريع  وتعزيز  األعمال،   ريادة 
التي ُعمان  سلطنة  في  االقتصادية  الرؤية  لتواكب   العالمي 
 تهدف إلى خلق الفرص للقطاع الخاص التي من شأنها أن تلعب
المشاركين تعريف  جانب  إلى  ا،  داخليًّ واإلنتاجية  النمو  في   دوًرا 
 من خالل أعماله على مفهوم ريادة األعمال واإلبداع واالبتكار،

األعمال. ريادة  في  العالمية  الجديدة  االتجاهات  واكتشاف 

املرشيف متحدثًا ورئيسًا لجلسٍة يف يوم الرياضيات العماين السابع 2021  



 من منطلق تفعيل اإلرشاد األكاديمي المسبق، والحرص على
 التواصل المستمر بين المرشد األكاديمي والطلبة، وبهدف
 فتح مجال النقاش والحوار بين الطبة والمرشد األكاديمي؛
إرشادية حلقة  والصحية  التطبيقية  العلوم  كلية   أقامت 
الكيمياء بين طلبة تخصص  تيمز  مايكروسوفت   عبر منصة 
كٌل قّدمه  والذي  لهم،  األكاديميين  والمرشدين   الصناعية 
البلوشية رئيسة قسم العلوم األساسية، ريا   من الدكتورة 
الكيمياء. في  مساعد  أستاذ  الهنائي  محمد   والدكتور 
 تناول هذا اللقاء عددًا من المحاور أهمها: الخطة الدراسية
السنة في  الطلبة  إنجاز  ومدى  الصناعية  الكيمياء   لبرنامج 
 التأسيسية وكيفية تسجيل المواد للفصل القادم باإلضافة
 إلى طرق التواصل بين المشرف األكاديمي والطلبة وآلية
المثابرة بأهمية  الطلبة  توجيه  تم  كما  والحذف.   اإلضافة 
المتاحة الجامعية  الخدمات  من  االستفادة  على   والحرص 
 كموقع الجامعة، ومركز اإلرشاد، والدعم الطالبي وغيرها
 خالل فترة دراستهم الجامعية.   وفي ختام اللقاء قدمت
حرصهم على  الطلبة  لجميع  الشكر  البلوشية  ريا   الدكتورة 
اللقاء في  تم  كما  البرنامج.  في  جديد  كل   ومتابعتهم 

االستماع واإلجابة على تساؤالت الطلبة واستفساراتهم.

 حلقة إرشادية لطلبة تخصص الكيمياء الصناعية
بكلية العلوم التطبيقية والصحية

ورشة تدريبية تتناول االستعداد النفيس
لإلمتحانات بمـركز مصادر التعلم 

اآلداب كلية  مع  بالتعاون  الّتعلم  مصادر  مركز   نّضم 
 والعلوم اإلنسانية ممثلة في قسم علم النفس؛ ورشة
النفسي االستعداد   “ بعنوان  الجامعة  لطلبة   تدريبية 
أستاذ اللواتي  عصام  الدكتور  قدمها   لالمتحانات” 
 مشارك في قسم علم النفس بكلية اآلداب والعلوم
الطلبة تهيئة  إلى  الورشة  هذه  وتهدف   االنسانية. 
والذهنية النفسية  النواحي  من  النهائية   لالمتحانات 
لالستعداد الفّعالة  بالطرق  وتعريفهم   والمعرفية، 
تقديم إلى  إضافة  لالمتحانات،  والعقلي   النفسي 
 نصائح وإرشادات لهم بشأن طريقة المذاكرة الصحيحة،
النفسية والضغوطات  القلق  على  التغلب   وأساليب 
 خالل فترة االمتحانات. وفي ختام الورشة تم فتح باب

المناقشة والرد على استفسارات الطلبة وتساؤالتهم.

 حلقة علمية تتناول الدور العماين يف احلفاظ
عىل اللغة العربية

بقسم مساعد  أستاذ  الرمحي  احمد  الدكتور   شارك  
اإلنسانية والعلوم  اآلداب  بكلية  وآدابها  العربية   اللغة 
العماني الدور   “ بعنوان  إفتراضية  علمية  حلقة   في 
مجلة نظمته  والذي  العربية  اللغة  على  الحفاظ   في 
الدور الرمحي في مشاركته عن     إشراق. حيث تحدث 
اللغة على  الحفاظ  في  والمعاصر  التراثي   الُعماني 
وابن الفراهيدي  أحمد  بن  الخليل  من  بدًءا   العربية 
الهنائي وأبو سلمة الحسن   دريد وأبو الحسن علي بن 
القيمة ومؤلفاتهم  اللغوية  جهودهم  في   العوتبي 
الحاضر من خالل العصر  المبذولة في  الجهود   وكذلك 
معالجة في  والصرفية  والداللية  اللغوية   األبعاد 

العرب. ألسماء  قابوس  السلطان  موسوعة  مداخل 

حديقة مع  تعاون  مذكرة  الشرقية  جامعة   وقعت 
الجامعة جانب  من  االتفاقية  وقع  ابراء”.   “سفاري 
ومن الجامعة  رئيس  شديد  فؤاد  الدكتور   األستاذ 
سعيد بن  سليمان  الفاضل  الحديقة  إدارة   جانب 
إبراء. حيوانات سفاري   المعمري مدير مشروع حديقة 
العمل أهمية  من  انطالقا  االتفاقية  توقيع   ويأتي 
الخاص، القطاع  ومؤسسات  الجامعة  بين   المشترك 
العالي التعليم  بين مؤسسات  القائم  للتعاون   وتعزيزًا 
 ومؤسسات القطاع الخاص ذات العالقة في مجاالت
أوجه توطيد  إلى  إضافة  والتقني  العلمي   البحث 
 التعاون مع الحديقة في برنامج الطب البيطري بكلية
الجانبان ويهدف  كما  والصحية.  التطبيقية   العلوم 
مجاالت في  التعاون  إلى  االتفاقية  هذه  توقيع   من 
 استحداث وابتكار آليات التعاون العلمي بغرض التطوير
 والتحديث في تشخيص األمراض الحيوانية والسيطرة
والعملي الفني  الكادر  تدريب  خالل  من  وذلك   عليها 
للوقاية البيطرية  الممارسات  أفضل  على   بالحديقة 
وكذلك الحديقة،  حيوانات  على  والسيطرة   والعالج 

جامعة الرشقية وحديقة   سفاري إبراء” يوقعان مذكرة تعاون يف برنامج الطب البيطري  

 نفذت دائرة الشؤون اإلدارية ممثلة في قسم الصحة والسالمة
للتعليم المعرفة  أنوار  مدرسة  لطالب  توعويًا  برنامجًا   المهنية 
إبراء. بوالية  الشرقية  شمال  بمحافظة  أولى(،  )حلقة   األساسي 
تمثلت السالمة،  إجراءات  من  عدد  تقديم  البرنامج  هذا   تناول 
منها، والنزول  والصعود  المدرسية  الحافالت  انتظار  آداب   في 
في تحدث  قد  والتي  الطارئة،  الحاالت  في  التعامل   وكيفية 
الحافالت لسائقي  توعوية  محاضرة  تقديم  تم  كما   الحافالت. 
التعامل وكيفية  الطارئة  الحاالت  مع  التعامل  في   المدرسية 
 معها. ويأتي الهدف من تنظيم هذا البرنامج من الدور التي تقوم

المجاالت. من  العديد  في  المجتمع  خدمة  في  الجامعة       به 

برنامج توعوي عن إجراءات السالمة لطلبة املدارس وسائيق الحافالت املدرسية

 االستفادة من الكوادر التدريسية والتدريبية الموجودة
الهيئة أعضاء  بجهود  باالستعانة  وذلك  الجامعة   في 
على بالسيطرة  المتعلقة  االستشارات  في   التدريسية 
حيوانات تصيب  او  تظهر  قد  والتي  الطارئة،   األوبئة 
الخاصة والمعدات  باألجهزة  واالستعانة   الحديقة 
 بالمختبرات المتوفرة بالجامعة والتدريب العملي لطلبة
البيطري الطب  لبرنامج  المعتمدة  للمقررات   الجامعة 

مشتركة. تدريبية  ودورات  ورش  عمل  إلى    إضافة 

عذرك ما معك  تنظيم أول ملتىق قانوين بالجامعة“

البروفسور رعاية  تحت  قانوني  ملتقى  أول  الجامعة   نّظمت 
 يحيى الوهيبي نائب رئيس جامعة الشرقية لشؤون األكاديمية
في شارك  معك”  ما  “عذرك  شعار  تحت  العلمي   والبحث 
 الملتقى عدد من المحامين والمحاضرين من مختلف مؤسسات
من عدد  الملتقى  هذا  تخلل  السلطنة  في  العالي   التعليم 
 أوراق العمل وإقامة معرض مصاحب بشاركة عدة مؤسسات
خاصة ومسابقة  عمل  ورش  الملتقى  هذا  وشمل   حكومية. 
 بطلبة الحقوق من مختلف الموسسات التعليمة في السلطنة
وقال الدعوى.  صحيفة  كتابة  بعنوان:  المسابقة   وكانت 
الملتقى مثل هذا  إقامة  إن  العرفي  بن سالم  أحمد   المحامي 
جامعة مسؤولية  إطار  في  يأتي  معك”؛  ما  “عذرك   القانوني 
إن المحامي  وأضاف  الطلبة،  بتطوير  االهتمام  في   الشرقية 
القانونية واألكاديمية الخبرات  لتبادل  الملتقى يعد فرصة   هذا 
كليات في  التعليم  أن  إلى  الفتًا  والمعنيين،  المختصين   مع 
 القانون أصبح في تطور ملموس وما وجود المحاكم الصورية
بالسلطنة القانون  األكاديمي في كليات  للتطور  .إال خير دليل 
القانون طلبة  لكل  الفرصة  الملتقى  يوفر   وقال: 

واألستاذة األكاديميين  وكذلك  بينهم  فيما   للتحاور 
األساليب حول  الملتقى،  في  المشاركين   المحامين 
وفهم القانوني،  التعليم  وتحديث  تطوير  في   المثلى 
كّرم الملتقى  نهاية  وفي  بسيط.  بأسلوب  للقانون   أكثر 
وفريق والداعمين  والمحامين  المنظمين  الحفل   راعي 

المسابقة. في  األول  بالمركز  الفائز  للبنات  الزهراء  كلية 
جنكيز محمد  الدكتور  من  المكون  البحثي  الفريق   نشر 
عميد الغنيمي  سعيد  والدكتور  كيمياء  مشارك-   أستاذ 
البلوشية ريا  والدكتورة  والصحية  التطبيقية  العلوم   كلية 
في مساعد  وأستاذ  األساسية  العلوم  قسم   رئيسة 
خضراء طريقة  استخدام  حول  علمية  ورقة   الكيمياء 
أوراق خالصة  من  مكون  مائي  مستخلص   باستخدام 
لتحضير  )1:1( متساوية  بنسبة  والحلبة   الريحان   نبات 
فعالية هذه الدراسة  اثبتت  وقد  النانوية.  الفضة   جزيئات 
 الجزيئات في قتل البكتيريا من نوع جرام سالب المقاومة
لهذه الممكنة  التطبيقات  ومن  الحيوية   للمضادات 
مثل األطعمة  لحفظ  كمادة  استخدامها  في   الجزيئات 

والزبادي. كالحليب  األلبان   اللحوم واألسماك ومنتجات 

 ورقة علمية تدرس طريقة تحضريية خرضاء جلزيئات  
الفضة النانوية من أوراق نبات الريحان والحلبة

,,

,, 



 ورشة تدريبية علمية يف استخدام
  اخملتربات االفرتاضية ملادة العلوم

والمديرية الشرقية  جامعة  بين  التعاون   في ظل 
 العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الشرقية،
فيزياء استاذ مساعد  البحري  الدكتور محمد   نفذ 
علمية ورشة  والصحية  التطبيقية  العلوم   بكلية 
زيد بن  عبدالله  بمدرسة  العلوم  مادة   لمعلمي 
في عمل  ورقة  إبراء  بوالية  األساسي   للتعليم 
تدريس في  االفتراضية  المختبرات   استخدام 
التعريف الورشة  هذه  خالل  تم  حيث   العلوم. 
الدراسات بعض  وعرض  االفتراضية   بالمختبرات 
االفتراضية المختبرات  استخدام  تؤيد   التي 
الطلبة لدى  الدراسي  التحصيل  رفع   ودورها في 
العلوم تدريس  في  استخدامها  من   وااليجابيات 
خالل من  الطلبة  تعلم  تقويم  في   واستخدامها 
واألنشطة المنزلية  الواجبات  في   تضمينها 
 العملية والمشاريع الطالبية. تخللت جلسة العمل
استخدام كيفية  على  للمعلمين  عملي   تدريب 
بالمخرجات المختبرات  ربط  وكيفية   المختبرات 

التدريس. واستراتيجيات  وطرائق  التعليمية 

 محارضة تتناول املنحنـيـاـت الطريفــــة يف
DESMOS الرياضيات باستخدام تطبيق

مساعد أستاذ  المشرفي  خالد  الدكتور   قدم 
والصحية التطبيقية  العلوم  بكلية   الرياضيات 
المنحنيات  “ بعنوان:  افتراضية   بالجامعة محاضرة 
تطبيق باستخدام  الرياضيات  في  -DES الطريفة 
MOS والمعلمين الجامعة  طلبة   استهدفت 
من بالرياضيات  والمهتمين  الرياضيات   وأساتذة 
 الجامعة وخارجها. هدفت المحاضرة إلى بيان آلية
 االستفادة من بعض تطبيقات الهواتف المحمولة
وهندسية رياضية  وأشكال  منحنيات  رسم   في 
الجوانب غرس  وإلى  ومميز  جمالي  طابع   ذات 
 اإليجابية لدى الطلبة لمادة الرياضيات والنظر إلى
 الجانب الشيق منها. كما تناولت المحاضرة كيفية
 في رسم أشكال DESMOS االستفادة من تطبيق
 هندسية ومعادالت رياضية في صورة جّذابة للطلبة
للرياضيات والهندسي  الجمالي  الجانب   تعكس 
إلى تقديم بعض  وكيفية االستفادة منها إضافة 
في الشيقة  الهندسية  والرسومات   األشكال 
القلب ومعادلة  األمواج  معادلة  مثل   المحاضرة 
 ورسم نموذج رياضي متحرك بالمعادالت الرياضية

  تتضمن صورة نمذجة موج البحر وحركة الشمس.

محارضة األخطاء الشائعة يف إعداد الدراسات العلمية اإلنسانية لدلكتور ابراهيم الوهييب

 نضم مركز مصادر التعلم محاضرة بعنوان: “ األخطاء
اإلنسانية” العلمية  الدراسات  إعداد   الشائعة في 
مساعد أستاذ  الوهيبي  إبراهيم  الدكتور   قدمها 
والعلوم اآلداب  بكلية  والتقويم  القياس   في 
 اإلنسانية. تناولت المحاضرة مجموعة من األخطاء
 الشائعة، والتي عادة ما يقع فيها طلبة الدراسات
في والبحوث  العلمية  الدراسات  ومعدي   العليا 
عموما. واإلنسانية  خصوصا  التربوية   المجاالت 
 ومن مثل األخطاء: اختيار مشكلة الدراسة كاختيار
 الباحث لموضوع تقليدي مستهلك، أو أن المشكلة
 البحثية ال تمثل مشكلة أصال. وتحدث عن المهارة
المتغيرات وضوح  نحو:  من  العنوان،  صياغة   في 
 فيه، ودقة كلماته، وكذلك كتابة المقدمة واإلطار
 النظري وضرورة التدرج فيهما من العام إلى الخاص،

دون المتاحة  المصادر  من  المباشر  النقل  عن   والبعد 
 تثبت، وأهمية الربط بين الفقرات، وغيرها من األخطاء
 الشائعة. وفي الختام تم عرض مجموعة من األخطاء

الصحيحة. بالطريقة  النتائج  تحليل  وكيفية    الواردة 

اآلداب بكلية  األكاديمية  الهيئة  أعضاء  من  عدد   قدم 
البحث مناهج  في  تدريبية  دورة  اإلنسانية   والعلوم 
 أستهدفت طلبة الجامعة. ويأتي الهدف من هذه الدورة
 إلى التعريف  بمفهوم البحث العلمي وخصائصه، وأدواته
 المنهجية والتمييز في مناهج البحث العلمي وتطبيقاتها
البحث أدوات  توظيف  على  الطلبة  وتدريب   المختلفة  
على الطلبة  وتدريب  واإلبداع  اإلنتاج  في   العلمي 
 معالجة قضايا جديدة بمنهجية علمية إضافة إلى تشجيع
 الطلبة على إنجاز موضوعات بحثية بقدرة متميزة.  كما
: أهمها  والورش  التدريبات  من  عدد  الدورة   تضمنت 
 مفاهيم أساسية في مناهج البحث العلمي ومنهجيته،
 أخالقيات البحث العلمي واختيار موضوع البحث ووضع
 خطته، أساليب توثيق البحوث العلمية وكيفية مشاركة
 الطلبة في المشاريع البحثية، إضافة إلى تقييم البحوث

 . العلمي        البحث  مجلس  نظام  حسب  التربوية 

 دورة تدريبية يف مفهوم البحث العليم
وخصائصه لطلبة الجامعة

 الخدمات الطالبية تنظم محةل توعوية لرفع
  مستوى الويع السلوكي لدى الطلبة

السلوكي في بعض الوعي  رفع مستوى  أجل   من 
دائرة نّضمت  الجامعة،   الظواهرالسلبية لدى طلبة 
 شؤون الطلبة ممثلة في قسم الخدمات الطالبية
حملة الطالبية  األنشطة  قسم  مع   وبالتعاون 
على ركزت  والتي  بالك”  خلي   “ بعنوان:   توعوية 
تعريف إلى  باالضافة  الخاطئة  السلوكيات   بعض 
بآلية وتعريفهم  الجامعة  وقوانين  بأنظمة   الطالب 
بعض خالل  من  وذلك  الطالبية  الشكاوى   تقديم 
 األنشطة التفاعلية. وقد اشتملت هذه الحملة على
 مناظرة بشأن نظام الشكاوى غير الفعال، ومسرحية
 تبحث في سلوكات ومخالفات قد تحصل ألنظمة
يشمل تثقيفي  ركن  إلى  إضافة  الجامعة،   وقوانين 
 بطاقات تعريفية وتوعوية، كما تم عرض مجموعة

الطلبة. سلوكات  في  الهادفة  الفيديوهات   من 

الصحة بقسم  ممثلة  اإلدارية  الشؤون  دائرة   نضمت 
 والسالمة المهنية وبالتعاون مع دائرة شؤون الطلبة
مخاطر عن  توعوية  فعالية  وسالمة(  الصحة  جماعة   ( 
 المخدرات. شارك في هذه الفعالية أعضاء من اللجنة
 الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية واإلدارة
 العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بشرطة
اليحيائي ناصر  الفاضل  قدم  حيث  السلطانية.   عمان 
والمؤثرات المخدرات  لشؤون  الوطنية  اللجنة   عضو 
 العقيلة نبذة عن اللجنة والدور الي تقوم به والمتمثل
 في وضع الخطط الوقائية والعالج في مجال مكافحة
والمؤثرات المخدرة  للمواد  المشروع  غير   األستعمال 
 العقلية والتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بشؤون
تعريف طالب تم  العقلية.  كما  والمؤثرات   المخدرات 
المؤدية والعوامل  المخدرات  مخاطر  على   الجامعة 
وكيفية التعاطي،  على  المترتبة  واآلثار  اإلدمان،   إلى 
من شرها.  وتجنب  المخدرات،  تعاطي  من   الوقاية 
 جانب آخر شملت الفعالية على معرض متنقل للتوعية
خالله من  وتم  العقلية،  والمؤثرات  المخدرات   بأضرار 
وأضرارها العقلية  المؤثرات  أنواع  على  الطلبة   تعريف 
 والطرق التي يستخدمها المروجون للتقرب من الضحية

  إضافة إلى مطويات توعوية بخصوص آفة المخدرات.

ورشة يف مجال التسويق الرقيم وإدارة مواقع التواصل االجتمايع للرشكات واملشاريع الطالبية

 ضمن برنامج “إنفاذ” لتأهيل الشركات الطالبية نّظم فريق سفراء
 التوجيه بقسم التوجيه الوظيفي بدائرة شؤون الطلبة ورشة بعنوان:
قدمها االجتماعي”  التواصل  مواقع  وإدارة  الرقمي   “التسويق 
أهمية الورشة  تناولت  الخصيبي.  ومحمد  النوبي  عيسى   الفاضل 
 تسويق المشاريع واألعمال الحرة عبر قنوات التواصل االجتماعي
 وكيفية إدارتها، واألسس والخطوات الرئيسية في تسويق المشاريع.
 يذكر أن الهدف من إقامت هذه الورشة هو تعزيز مفهوم التسويق
 وخلق قناة تسويقية للطلبة ومشاريع الشركات الطالبية في مجال

 ريادة األعمال والمشاريع الخاصة وخلق فرصة للتوظيف الذاتي.

فعالية توعوية عن مخاطر املخدرات
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Scientific Training Workshop on the Use of Virtual 
Laboratories for Science Subject

A Lecture on Common Mistakes in the Preparation of Human Scientific Studies by 
Dr. Ibrahim Al-Wahaibi

A Training Course for University Students on the 
Concept of Scientific Research and its Character-

istics 

The Student Service Organizes an Awareness Cam-
paign to Raise the Level of Behavioral Awareness 

among Students

Workshop in Digital Marketing and Management of Social Networking Sites for Companies 
and Student Projects

An Awareness Event about the Dangers of 
Drugs

For the purpose of raising the level of behavioral 
awareness of some negative phenomena among the 
university students, the Student Affairs Department 
represented by the Student Services Department, and 
in cooperation with the Student Activities Department, 
has organized an awareness campaign titled: ”Keep in 
mind“. Through some interactive activities, the cam-
paign addressed some common improper behaviors 
and introduced the students to the university rules 
and regulations as well as the complaints submission 
procedures. The campaign also included other events 
such as a debate on the ineffective complaints system, 
a play which focused on certain violations of the uni-
versity rules and an educational corner which included 
cards and leaflets of awareness. Also, several inform-
ative videos on proper student behavior were shown. 

Represented by Health and Safety, the Depart-
ment of Administrative Affairs and in cooper-
ation with the Department of Student Affairs 
)Health and Safety Group(, has organized an 
event of awareness about the dangers of drugs. 
The event was attended by members of the Na-
tional Committee of Narcotics - Psychotropic 
Substances Affairs and the General Department 
of Narcotics and Psychotropic Substances Con-
trol of the Royal Oman Police. Nasir Al Yahyai, a 
member of the Committee, presented an over-
view of the committee and its role, which is de-
veloping preventive and remedial plans in fight-
ing the illegal use of narcotics and psychotropic 
substances, and coordination and cooperation 
between the authorities concerned with drugs 
and psychotropic substances. The university 
students were also introduced to the dangers of 
drugs, the factors leading to addiction and its ef-
fects, and how to avoid it. The event also included 
a mobile exhibition to raise awareness among 
the students about the dangers of narcotics and 
psychotropic substances, through which they 
were introduced to the types of psychotropic 
substances and their harmful effects, and the 
methods used by the drug dealers to approach 
the victim as well as distributing brochures of 
awareness about the scourge of drugs.

The Learning Resource Center has organized a 
lecture titled ”Common Mistakes in Conducting 
Human Scientific Studies“ delivered by Dr. Ibra-
him Al-Wahaibi, Assistant Professor in Measure-
ment and Evaluation at the College of Arts and Hu-
manities. The lecture dealt with various common 
mistakes that are commonly made by postgradu-
ate students who prepare forscientific studies and 
research in the educational fields and humanities. 
These mistakes include choosing a traditional 
topic which has been intensively investigated or 
choosing a research problem that does not actu-
ally represent a real problem. The speaker also 
talked about the skill in drafting a topic such as 
clarity of variables, accuracy of words, writing the 
introduction and the theoretical framework and 

its gradual progression from general to specif-
ic, avoiding direct copying from sources without 
evidence, the importance of linking paragraphs, 
and other common errors. The lecture was con-
cluded by showing some common errors and 
discussing the correct ways of analyzing the re-
search findings.

A Lecture on Odd Curves in Mathemat-
ics Using DESMOS Application

Dr. Khaled Al-Mashrafi, Assistant Profes-
sor of Mathematics at the College of Ap-
plied and Health Sciences, has delivered a 
virtual lecture titled ”Odd Curves in Math-
ematics Using DESMOS Application“. The 
lecture targeted the university students, 
teachers, mathematics professors, and 
those interested in mathematics from in-
side and outside the university. The lecture 
aimed to illustrate the mechanism of ben-
efiting from some mobile applications in 
drawing curves, mathematical -geometric 
shapes of an aesthetic distinctive character 
and to generate interest with the students 
about the positive aspects of mathematics. 
The lecture also focused on how to utilize 
DESMOS applications in drawing geomet-
ric shapes and mathematical equations 
through images that attract the students 
and reflect the aesthetic and engineering 
aspects of mathematics. Also, some in-
teresting geometric shapes and drawings 
were introduced in the lecture such as the 
waves equation, heart equation, drawing a 
mathematical model in motion with math-
ematical equations, including modeling im-
ages of sea waves and the movement of the 
sun.

As part of the ”Enfath“ program for qualifying student companies, 
the team of Guidance Ambassadors at the Career Guidance section 
of the Student Affairs Department has organized a workshop titled 
”Digital Marketing and Social Media Management“ The workshop 
which was  delivered by Issa Al-Noobi and Mohammad Al-Khusai-
bi, dealt with the importance of project marketing , free enterprise 
through social media channels , how to manage them, and the ba-
sic steps of project marketing. It is noteworthy that the aim of this 
workshop is to promote the concept of marketing ,create a market-
ing channel for students and the projects of the student companies 
in the field of entrepreneurship and private projects and create op-
portunities for self-employment.

Within cooperation between A’ Sharqiyah 
University and the General Directorate of Ed-
ucation in North A’ Sharqiyah Governorate, 
Dr. Mohammad Al-Bahri, Assistant Profes-
sor of Physics at the College of Applied and 
Health Sciences, has delivered a scientific 
workshop for science teachers at Abdullah 
bin Zaid School for Basic Education in Ibra 
on the use of virtual laboratories in teaching 
science. During this workshop, virtual lab-
oratories were introduced as well as some 
studies that support their use ,their role in 
raising the students’ academic achievement 
,their usefulness in teaching science and 
evaluating students’ learning by uncooperat-
ing them in the students’ homeworks, prac-
tical activities and projects. The workshop 
also included practical training sessions for 
teachers on how to use laboratories and how 
to link them with the learning outcomes and 
the teaching methods and strategies.

A training course on research methods for the uni-
versity students has been delivered by some ac-
ademic staff members of the College of Arts and 
Humanities. The course aimed to introduce the 
concept of scientific research, its characteristics, 
methodologies, distinction in scientific research 
curricula and its various applications. It focused on 
training the students on how to employ scientific 
research tools in production and creativity, how to 
address new issues with a scientific methodology, 
and encouraging the students to conduct research 
at outstanding levels. Also, other workshops were 
included in the course such as basic concepts of 
scientific research curricula and methodology, eth-
ics of scientific research, choosing a research topic 
and setting its plan, methods of documenting sci-
entific research and how to participate in research 
projects, in addition to evaluating educational re-
search based on the system of the Scientific Re-
search Council )TRC(.



An Advisory Session for the Students of Industrial A Training Workshop on Psychological Prepara-
tion for Exams at the Learning Resource Center

A Scientific Seminar about  the Omani Role 
in Preserving the Arabic Language

A’ Sharqiyah University and Ibra Safari Zoo Sign a Memorandum of Cooperation in the 
Veterinary Medicine Program

Program of Awareness on Safety Procedures for School Students and Bus Drivers

In cooperation with the College of Arts and Hu-
manities represented by the Department of 
Psychology, the Learning Resources Center has 
organized a training workshop for the univer-
sity students titled ”Psychological Preparation 
for Exams“. The workshop was delivered by Dr. 
Esam Al Lawati, Associate Professor in Psycho-
logical Counseling ,College of Arts and Humani-
ties. The workshop aimed at raising the students’ 
awareness and understanding of how to be psy-
chologically and mentally prepared for the final 
exams as well as providing them with advice and 
guidance on how to study and overcome anxiety 
and stress during exams. At the end of the work-
shop, time was given for questions and answers.

Represented by Health and Safety, the Department of Administra-
tive Affairs, has executed an awareness program for the students 
of Anwar Al Maarifa School for Basic Education )Cycle 1(, North 
Al Sharqiyah Governorate,  Ibra. The program introduced several 
safety procedures such as the etiquette of waiting for the school 
bus, getting on and off the bus, and how to deal with emergency 
situations that could occur on the school bus. An awareness lec-
ture was also delivered to the school bus drivers on how to deal 
with emergency cases. Organizing this program comes within the 
significant role the university plays in serving the local commu-
nity.

In order to activate prior academic advising and en-
sure continuous communication and dialogue between 
the academic advisor and the students, the College of 
Applied and Health Sciences held a seminar on Micro-
soft Teams platform between the students of Industrial 
Chemistry and their academic advisors. The seminar 
was presented by Dr. Raya Al Balushi, Head of the De-
partment of Basic Sciences, and Dr. Mohammad Al Hi-
nai, Assistant Professor of Chemistry. 
The meeting dealt with various issues of which the 
most important ones were the study plan of the indus-
trial chemistry program, the students’ achievement in 
the foundation program, how to register modules for 
the next semester, mechanism of addition and deletion 
and methods of communication between the academ-
ic advisor and students. The students were also urged 
to benefit from the services and facilities provided by 
the university such as the university website, the coun-

selling centre and 
the student support. 
During the meet-
ing, time was given 
for answering the 
students’ questions 
and inquiries. At the 
end of the meeting, 
Dr. Raya Al Balushi 
thanked all the stu-
dents for updating 
themselves with the 
program news. 

A memorandum of cooperation has been signed be-
tween A’ Sharqiyah University and Ibra Safari Zoo. On 
the behalf of the university, the memorandum was 
signed by Prof. Fouad B. Chedid   ASU  vice chancel-
lor , and on  behalf of the zoo administration, it was 
signed by Mr. Suleiman bin Saeed Al-Maamari, di-
rector of the Ibra Safari Zoo project. The signing of 
the memorandum reflects the importance of the joint 
work between the university ,  the private sector or-
ganizations  and reinforces the existing cooperation 
between higher education in the fields of scientific 
and technical research . In addition to strengthening 
aspects of cooperation with the zoo in the veteri-
nary medicine program at the College of Applied and 
Health Sciences.
By signing this memorandum, the two parties also 
seek to cooperate in developing and innovating scien-
tific cooperation methods for the purpose of modern-

Dr. Ahmed Al Rumhi, Assistant Professor, De-
partment of Arabic Language and Literature, 
College of Arts and Humanities, has partici-
pated in a virtual scientific seminar titled ”The 
Omani Role in Preserving the Arabic Language“, 
which was organized by Ishraq Magazine. In his 
participation, Al Rumhi talked about the Omani 
historical and contemporary role in preserving 
the Arabic language, starting with Al Khalil Bin 
Ahmed Al Farahidi, Ibn Duraid, Abu Al Hassan Ali 
Bin Al Hassan Al-Hinai and Abu Salama Al Awtbi 
in their language efforts and valued literatures, 
as well as the efforts made in the present time 
through linguistic, semantic and morphological 
dimensions in treating the entries of Sultan Qa-
boos Encyclopedia of the Arab Names.

izing the diagnosis and control of animal diseases 
through training the technical staff in the zoo on 
the best veterinary practices for the treatment of 
the zoo animals. The memorandum also aims to 
utilize the university’s teaching and training  staff  
in consultations related to pandemics that may in-
fect the zoo animals .Also using the university lab-
oratories equipment, providing  practical training 
for the students of the veterinary medicine , con-
ducting  joint workshops and training courses.

Organizing the First Law Forum at the University - ”You Have No Excuse’’
Under the auspices of Prof. Yahya Al-Wahaibi,  Deputy 
Vice Chancellor Vice  of A’ Sharqiyah University for Ac-
ademic Affairs and Scientific Research, the university 
has organized the first law forum, titled ”You Have No 
Excuse.“ The forum was joined by a number of law-
yers and lecturers from various higher education in-
stitutions in the Sultanate. During the forum, several 
worksheets were presented and an exhibition with the 
participation of several government institutions was 
organized. The exhibition also comprised workshops 
and a competition titled ”Writing a Lawsuit“, which was 
organized for law students from different educational 
institutions in Oman.  
The lawyer Ahmed bin Salem Al-Urfi stated that organ-
izing this forum reflects the commitment of A’ Sharqi-
yah University’s towards improving the knowledge and 
skills of its students. He added that it is an opportunity 
to exchange legal and academic experiences with spe-
cialists and stakeholders, pointing out that education 

in law faculties has remarkably improved which is 
supported by the existence of simulated courts. He 
also said that the forum provides an opportunity for 
all law students and participating academics and 
professors to discuss the best methods of devel-
oping law education and establishing a better and 
simpler understanding of law.  At the end of the fo-
rum, all organizers and participants were honored 
by the sponsor of the event including the team of Al 
Zahra College for Girls, who won the first prize in 

the competition. 
A Scientific Paper on a Green Preparation 

Method of Silver Nanoparticles from Basil and 
Fenugreek Leaves

A research team consisting of Dr. Mohammad Genghis, 
Associate Professor in Chemistry, Dr. Said Al-Ghunai-
mi, Dean of the College of Applied and Health Scienc-
es, and Dr. Raya Al-Balushi, Head of the Department of 
Basic Sciences and Assistant Professor of Chemistry, 
has published a scientific paper on the use of a green 
method using a water extract consisting of extracts of 
basil leaves and fenugreek in equal proportion )1:1( for 
preparing silver nanoparticles. The study proved the 
effectiveness of these molecules in killing Gram-neg-
ative bacteria that are resistant to antibiotics. The 
possible application of these molecules is their use in 
preserving food such as meat, fish and dairy products 

such as milk and yogurt.



Al Hadhrami Participates in an International Scientific Conference on Economics and Manage-
ment in Iraq

A’ Sharqiyah University Celebrates the International Day of the Arabic Language
An Event on the Occasion of the World AIDS Day at A’ Sharqiyah University

On the occasion of the seventh Omani Mathematics 
Day 2021, Dr. Khalid Al-Mashrafi, Assistant Professor 
of Mathematics at the College of Applied and Health 
Sciences, participated in the Seventh International 
Conference on Mathematics, which this year comes 
under the title ”Trends in Innovative Curricula for 
Mathematics“. The conference was organized by Sul-
tan Qaboos University and participated in by the Om-

Represented by the Department of Arabic Language 
and Literature at the College of Arts and Humani-
ties, A’ Sharqiyah University, has celebrated the In-
ternational Day of the Arabic Language, which falls 
on December 18th of each year and which this year 
comes under the title ”Arabic Language and Civili-
zational Communication“. Dr. Ali Al-Farsi, Head of 
the Department of Arabic Language and Literature, 
stated: ”We are pleased to celebrate the Interna-
tional Day of the Arabic Language, whose slogan for 
this year was opened by UNESCO and titled: Arabic 
Language and Civilizational Communication, stimu-
lating efforts to enrich the cultural aspect of the Ar-
abic language: research, translation and creativity 
that crosses borders, so that the Arabic language, 
- as it always has been - is a bridge between civili-
zations and nations, and a channel of acquaintance, 
brotherhood and harmony among the people of the 
globe“. He added ”The aspects of cultural commu-
nication between Arabic and other languages in our 
time are many and varied and hence we can find Ar-
abic present in the fields of education, translation, 
literature, media, electronic content, social media 

and others“. 
The program included a dialogue session titled 
”Why Do We Read Literature“ with the Omani writ-
er and novelist Jokha Al-Harthi, and a lecture by 
Dr. Mohammad Al-Mahrouqi titled ”The Impact of 
the Arabic Language on the Swahili Language“. 
After that, a play titled ”Crying and Moaning“ was 
presented by the students of the College of Arts 
and Humanities. Also, several poems on this occa-
sion were presented. The event was sponsored by 
Prof. Yahya bin Mansour Al-Wahaibi, Deputy  Vice  
Chancellor for Academic Affairs and Scientific Re-
search.

Represented by the Applied and Health Sciences Group 
at the College of Applied and Health Sciences, A’ Shar-
qiyah University has organized an event on the occasion 
of the World AIDS Day, under the auspices of Dr. Saeed 
Al-Ghunaimi, Dean of the College of Applied and Health 
Sciences. The event comprised a lecture of awareness 
titled ”Early Detection is Certainty of AIDS“ delivered by 
Mr. Salem Al Kharousi, a retired nurse from the Min-
istry of Health, in which he talked about the acquired 
immunodeficiency disease ”AIDS“ and how it is trans-

Dr. Ahmed Al Hadrami, Assistant Professor at the 
College of Arts and Humanities has participated in 
the first international scientific conference ”The 
Role of Economics and Management in Building the 
State and Renaissance of Society“. In his participa-
tion, Al Hadhrami presented a study on the reality 
of the application of electronic human resources 
management at A’ Sharqiyah University in the light 
of Oman 20/40 vision from the academics’ per-
spectives and based on the findings of this study. It 
is noteworthy that this conference was organized 
by the College of Management and Economics at 

the University of  Samarra and the College of Man-
agement and Economics at the University of Tikrit 
in the Republic of Iraq and in cooperation with the 
Manara Foundation for Development and Educa-
tion.

mitted from one  person to another, as well as its health, 
social and economic effects and its symptoms that ap-
pear with the infected person, in addition to discussing 
the importance of health awareness of the disease and 
the need  to avoid the ways of infection. Within the event, 
an awareness corner was set up , through which health 
pamphlets and brochures about the disease were dis-
tributed. The event was attended by the university stu-
dents and some administrative and academic staff.

ani Committee for Mathematics from 20 to 22 December 
2021. Al-Mashrafi was the head of the third session of 
the conference in which research papers discussed high-
er-order thinking skills, mathematical reasoning, social 
and emotional learning competencies, in addition to fu-
ture-making skills. It is worth noting that almost 30 pa-
pers were presented in this conference, with 300 local 
and international participants. 

Al Mashrafi as a Speaker and Head of Session on the 7th Omani Math Day 2021

The Faculty of Arts and Humanities Participates in An International Conference on the Concepts of Social 
Security in Algeria

Dr. Ahmed Al Hadrami, Assistant Professor in Man-
agement, Dr. Said Al Rashdi, Assistant Professor 
of Islamic Studies at the College of Arts and Hu-
manities, and the student, Razan Al Maawali, have 
participated in  a scientific paper titled ”Family 
Disintegration and its Economic Effects on Family 
and Society“ at the virtual Conference of the Stake 
of Social Security in Achieving Predominant De-
velopment, which was hosted by the University of 
Mohamed Khider Biskra in the Republic of Algeria. 
The aim of this research is to identify family dis-
integration and its economic effects on family and 

society by analyzing the obtained data, presenting the 
findings and discussing some recommendations.  

The conference was held to investigate the dimen-
sions of social security , the challenges that face 
establishing safe secured living by revealing the ob-
stacles of social security so as to come up with pro-
posals that enhance social and institutional coopera-
tion, ensure psychological ,social health , safety and 
achieve well-being, quality of life and predominant 
development. 

A’ Sharqiya University Organizes the Global Forum for Young Entrepreneurs ”Together for
 a Bright Future“

His Highness Sayyid Dr. Adham bin Turki Al Said spon-
sored the launch of the International Forum for Young 
Entrepreneurs in its fourth edition titled ”Together for 
a Bright Future“. The event, which lasted for two days, 
was attended by His Excellency Sheikh Ali bin Ahmed 
Al Shamsi, the Governor of North Sharqiyah as well as 
several officials.
At the event, Ali bin Salem Al-Hajri, Vice Chairman of the 
Board of Directors of the Oman Chamber of Commerce 
and Industry and Chairman of the Board of Directors of 
the Oman Chamber of Commerce and Industry North 
Sharqiyah branch, delivered a speech in which he noted 
that organizing the forum was as a means to support, 
develop and prepare entrepreneurs, and equip them 
with the skills and abilities to establish a solid work en-
vironment which can adapt itself to market challenges 
locally and internationally. 
He added that this global initiative supports the inclina-
tion towards creating a rich and diversified economy. It 
also contributes to achieving the Oman 2040 vision, ac-
celerating development, and establishing an appropri-
ate infrastructure from which Omani youth can benefit 
so that they reach high levels of awareness, as well as 
intellectual, social, economic and investment maturity. 
This will enable them to achieve their goals and ambi-
tions and adapt with the developed world.

Attended by specialists and government and private 

institutions, a number of events were included in the 
opening ceremonies of the forum. These included dis-
cussion sessions on the future role of entrepreneur-
ship in supporting the economic development of the 
Sultanate of Oman, and the founding steps of the en-
trepreneur. In addition, an exhibition was held in which 
student and institutional projects and innovative ideas 
were presented as well as honoring entrepreneurs and 
participants from both public and private sector insti-
tutions. 
The forum, organized by the public and private sectors, 
aims to exchange experiences with young entrepre-
neurs and accelerate the establishment of small en-
terprises to conform with the economic vision of Oman. 
This is expected to increase local economic growth 
and productivity, andfamiliarize participants with the 
concept of entrepreneurship, creativity and innovation 
as well as enabling them to discover the latest global 
trends in entrepreneurship.   






